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Decretos 

(N) nº 004 de 28 de fevereiro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atr!bui9ões que lhe são conferida• pelo artigo 18, 
Item IJ, do Decreto-Lei n.• 411, de 08 de janeiro dP. 1969, e 
tendo em vista o que consbe do Decreto (El n .0 002, de 21 
de fevareko de 1978, e 

CONSIDERANDO: 

- que o Deorekl n2 001/77 que neestruturou a Con
su}torla Jurldica, ar:lada pelo Deoreto n.0 70.572, de 1g de 
maio de 1972; 

- que as vantage'Bs atmllmente pagas ao ocupante 
dlà t-efierlda função são desistlm1U1ante em termos de reali
dade salaillal; 

- que cabe RO Govemo de.lllte Território reconhecer 
tal sltuaç.Ao e prover com os meioa rtecessárloa a oblençAo 
dos paramêtros que se ajustem a uma remuneração condi
zente com as alribuieões, encargos e dema1s r"sponsabili
daóes. 

RESOLVE: 

Ar\. 12 - At.dbuir a José de Artmathea Cava'lcan«!, 
ocupant.e do oargo em comissão, s(mbolo 2-C , de Consulbor 
Jurldieo do Governo deste Território, 1o,ado no Gtlblnete 
do Governador, as vantagens daoorrentes da apllca~o do 
art»go 22 d o Decreto nv 002/781 de 21 de fevereiro da 1g78, 
a p!llrtlr de !." de marto do .anente ano. 

Art. 2.0 - SuspeRder, em oarét~ ~orvlsórfo todas IIB 

vantagens decorrentes oo apltcaoão do DaUI''eto (N) n, • 019', 
de 12' de setembro de 1 g75 e delllala dkpositões em 
conil'ário. 

Palé~to do Setentrt!o, em Milcapá, 28 de fevarti.l'O ele 
1978, 89.0 da República e 3$.0 da (;:riaiAO do T'errlt6rlo l'e
deral do Amapé. 

P11o!. Pt.ulo FeJiflando Battsta (il)lrra 
Gove.rnllldor Substltlolte 

(Pl n!! 005"7 da 28 da fevare(ro de 1878 

O Gove'rnador do Território Federal do Amapá, da 
acordo com o arUgo 12, item III, da Lel no· 1711; àv ia da 
o11tubro da 1952, 

NOMEAR 

O Ba'char'el Mh'aoy Ml'ül'kio Neves, ocl.l(>ante do cargo 
liié Técnico em LabonatóriQ, nive1 14-B, do Quadro de Fun
cfpná!'ios do Govemo deste Território, para exel'Cell .o carga 
lsoledo de Provime{Jto em Comissão, Símbolo ti-C. de DI
retor do S~rvlço de Pesso,i, do Quadro acima referido, a 
cont'ar de 1.0 de março da 1978. 

Palàclo do Setentrião, em Macapã, 28 de fevereiro 
de 1978 , 89." da. República e 35.0 da elriaeão do Território 
Federal do Amapá. 

Prof. Paulo l"erna11do Babista Guerra 
GoverDador ~Übstltutõ 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
• Administração 
* Redação 
• Parque Grãfico 

Rua Cândido Mendes s/n2 - · Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 

5463 
5307 

TRA NILDO TRINDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLJCAÇOES 

NA CAPITAL 
Anual . . . . . . . . . . . .. 
Semestral . . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIC1PIOS 
Anu~ . . , . . . . . . . . . . 
Semestral .. .... .. .. . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250.00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

Assessoria de Planejamento e Coordenação 
Geral 

(P) Nt 0011,'76-ASPLAN 
Aprovo: 

Arthuor Azevedo Henning 
Governad.l>r db TF A 

O Ohele da Anj!asoria de Placejamento e Coordena
ção Geral do Governo do Território Federal do Amapá, no 
uso legal de suas atrlbulçõeaç 

R:i SOLVE : 

Art. 1.0 
- Designar, os Técnicos José ltdson dos 

Santos Sarges, do <:;onvênlo 033/'7t6-SUDAM·GTFA e José 
Ramos FeiTelra, da Tabela de Pessoal Temporárlt>, ambos 
lotados nesta Assessor!.a com atividade s .no Centro de As
sistência às Prefeituras-C APRE, para viaja.rem da sede de 
suas atribulçf'lea - Macapá - até o Munlcfplo de CalQoe
ne, com a Uolllldade de prastarem assessoramento Contllbil, 
ex~wtendto o levantamento dos balancetes mensais e ba
lanto do exer efciCJ de 1977 e partlc~arem da reuniãoo da 
~omissão de Ap olo Téonlco ao Plr'efeibo daquela MuAiclpio, 
no período de 25.~ a 01,02.1978. 

.Airt. 2g - · Dê· se ciê<fcia, oumpra-se e pubhique-sle. 

Gabinete do Chefe da Aas'essorta de Planejamento 
e Coordenação Geral, em Ma<:apã-AP, 19 de janaltro de 1978. 

Antero Duarte Lopes 
Chefe da ASPLAN 

(P') Nll 010/78-ASPLAN 
Aprovo: 

A,J'thur Azevedo Henning 
Governador 

O Chefe da f.sseSioria de PlaneJamento f! Coordf!< 
nação Gerat do Gbvera'o do .Ten--ftórlo Federal do Amapá, 
nCJ uso legal de suu atribuições, 

RESOLVE: 

A.tb. 111 - Desl~nar, o Téchtco José Carlo11 Me111des 
Jac:éoud, do Cov.ênlo 083/:76-SUDAM-GTF A, lotadOI neBta 
Ass~ssoria, com a tivida des na Coord enação de Desenvol
v imento Comunitário, para viajar d1a sede de saus atribui· 
ções - Macapé - até o Municipio de Mazagl!o, a fim de 
manter lontatos preamlnares com ~stss a Programação 
Complltlbllbada de '18, ao perlodo de 24 a 26:01.78. 

A'llt. Qll - Dê-se ~ência , culllprq.se a pu,blique-se\ 

Gabinete do Chefe da Asslssl:lria de Planejamento e 
CoordeaaçA'O Geral, em Mac6pá-AP, 11 d!a janeir o de 191'8. 

Antero Duarte Lepe1 
Ohefe da A~LAN 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada centímetro ptor coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Dif.rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSJN ATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moed& corrente 

Assinal!uras e Publicações: Em cheque nominal para 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SOIRDA» 

Assinatur;,s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Brasília-DF 

e Belém, Estado do Pará. 

Secretaria de Obras Públicas 

Aditamento ~ Termo Aditi'vo do ContRato 
n .0 027 /77-SOP 

( Pt~ocesso n.0 1 /00230/'~S..SOP) 

Aditamento ao Termo Aditi·vo ao Contr.ato 
n.0 027/77-SOP, que entre si celebram o 
Gove~rt'lo do Território Federal do Amapá e 
a Finma A. RocLdgues Engenhari~ e ComÉ'r." 
cio, para a execução dos sP.rviços. de cons
tTuç,ão de uma Escola, alinhamento das pas
sarelas e elevação do nível da~ passarelas, 
em Beiradãp-Ja'rí, consoante abaixo melhor 
se dedlara: 

O Governo do Território Fede'ral do Amapá, 
doravante de~minado Contratante, r~; rpreS€ntsdt> 
neste ato pelo Exmo. Sr . Se.::retá.rto de Obras ?ú
blicas, substituto, Eng0 . Douglas Lobato Lop.es , por 
foiça que lhe oonfere o Decreto (E) N.0 034 d~ 
30.08.75 , ce~mbinado com o a~igo 11 , do Dec·reto· 
Lei N.0 ~00 de 25.02.157 e a firma A. Rodrigue!! 
En.genharia e Comércio, denomin~da simplesmente 
Empreiteira, representada ne~be ato pelo SiP. Ro
berto Marques de Souza Rodrigues, CPF Nº 
032.622.862/ 49, dtevidamente credent:i~o eUravé~ 
de PI'ocuraÇão Pública, ~mexa ao Proces~o N.0 

1J00230/78-SOP , por terem c'amo justo1 v·a1ioso e 
bom, flirmam o pi'esente Adita,mento ao Termo 
Aditi'Vo aos It'ens IV - Prazo, sub-item 4.2 -
Prazo de Conclusão e V ~ Vnlor do C'oatrato, 
Pagamel1to e Dotações, sub-itens 5.1 e 5.3 nos 
tP.rmos que abaixo seg~m: 

Cláusula PrimeiNl 

Paisatrã a .fazer parte integrante e idsepar~vel 
do ttem IV, sub-iltem 4.2 do Instt-u:mento ~ÍQcipal 
e Cláusula Primeira do Aditivo &o mesl!lo, o S'e· 

guidte dispositivo: 

a) - O Pflazo de c·onclusão pa11a entr'ega dos 
'serviços ora ad-itados em perfena\i condições téc
nicas e d'e, uso é dEi 90 (noventa) dias con'9ecutivoP, 
eontados ·a partir da data d13 expiração db. Termo 
Aditivo ao Instl)urnento Pr"ipah explranp'O pw
tanto, .e m 06.0~1978 . 
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Cláusula Segunda 

Passará a fazer parte integran te e i ns eparé vtel 
do ítem V, sub-ítens 5.1 - Valor do Cont:~to, Pa · 
gamento e Dotações e 5.3 - Dotações, 9 seguinte: 

a) - Sub-ítem 5.1 - O Valor contratual dos 
serviços previstos passará a ser de Cil$-4.365.60:;},88 
(q uatJro milhõ~s. tnezent os e sessenta e d nco m1l , 
se isc em tos e dois cruzeiros e oi~nta e o4to <:entavos'); 

b ) - Sub-H m 5.3 - Dotação - As despesas pa
r& atender os serviços bra aditaodos. correrão a 
conta dos recurso.s oriundos do Fundo de .Partici
pação dos Estados, Dic;trito Federa~ e Territórios, 
Progr'<r'ma 0707'0251. 2·79, e~emento de Despesa 
411'0.0Q, con:Po rme Nctta de Eimpeoho N.0 245, emi
tida em 27 de feve rEiiro de l978, pela Contratante, 
no va,lol' d e Cr$-904.787,88 (no\fE!centos e quatro 
m~l, s~~centos e oitenta e sete cruzeiros e oitenta 
e oito cen tavos). 

CltJus lJi a Terceira 

Perman~c~ão inalteradas as dernais Cláusulas 
do Con trate ~incipal e oo Terlmo Aditivo ao mes
mo. 

Assim por estar<.>m just~ ~ aaordados, assina m 
o prasent e Aditame11to ao Term·o Adiúi vo em 10 
(dez) vias d e igua:l tr.or e forma , na presença de 
d uas teste munjhas abaixo sssinadas. 

Macapá, 02 de ma.J ço de 1978 

'Eng.0 Douglas Lo.gato Lop~ 
Secretário de Obfias Públicas 

Substit u tcJ 

S'r. Roberto Marques de Souza Rodrigues 
R~ presentante da Firma 

TPstei'Tl nnhas: Ilegj v eis 

Poder Judiciár io 
Justiça dos Ter ritórios 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital com Prazo de 30 (trin ta.) Dias 
OP s ra Ciência de 'Derc eiros Interessados) 

() Do~tor Benjamim Lisboao Rayol, J'uiz de 
Direito em exercício da Comarca de Ma.cap'á , z.a 
Circunscrição - Capit•al do Território Federàl do 
Amapá , na forma da lei, etc. 

Faz saber aos que o ptiel>tm~ Ectitel com o 
prazo de 30 (trinta) dia~ virem ou dele- notícia 
tiverem, que o riepartamen to Nacion'al de Estradas 
de Ro'dage~ (DNER)~ confor.me de pósito efeti vado 
nos autos de desapropr4ação ami.gável n.0 430, à 
disposição deste Juízo, no valor de Or$ 4.115,.50 
(quatro mil , cen to e qoonze clfuzeioro s e cinquet:tta 
centavos), para fin.s de imissão d& posse e homo: 
logaç~o de acordo e da a'dju~C.açi:o de b'l;m à re
ferida Auturqui& Federal, pagando com essa quantia 
ao Titular do d0m~n,:io útil, Miguel Rodnigues dos 
Santos, brasi~•o, easad o, agricultor, domioiiiado e 
rasiden1le na iocalidade d e P edrá Bra~a . Municíplio 
de Macapá , a 'Uítulo de indenização pelas benfei
torias e pelos direitos d-e posse sobrel uma área 
que attnge du.as 9fo bas distintas: a 1.a medindo 
1.000 x 8<l mts e a 2ª medindo 000 x 80 mts, 
somando uma área t obal de 120;.000.0.0 m•2 que 
dertem mans~ e pacificamt1nte, na localidaóe de 
Pedra BrMc~, Munjclí gio e Comarca de Macapá, à 
margem da BPdovia. Assim, ficam cientes ·~ t~r-

c-eiros inter~sados, de q}le tem o pr9;zo de 30 
(tFinta) d·ias, a ci>ntar da publicação cteS1te Edital 
no Diário Oficial, para ofei)ecef~E!m qualquer im
pugna~o ou h«bílitarem direitQs ou créd-itos, r,a 
for.ma do § 1.0 do arrtigo 18, do decreto-lei n.0 512, de 
21.03.1969, cientes t'ambém de que este Juho futl
ctona à Av . .-\mazon~rs , n-º 26, bairro c·entral nest a 
Capital. Dado e pastoado n~sta cidade ·de Macapá , 
aos d ezessei s dias do mês de fevereiro do ano de 
miD nov ecentos e set€nta e oito. Eu, Leandro Mar
ques Alberto , Es'crevente Jurament&dOt. no impe
doim ento d o Titular, subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz d e Direito em. ~xe rcício 

Edital com o prazo d e 3() (trin ta) dilÚ> 
(Para Ciência de Terceiros interessados) 

O Doutor Benjamim Li~boa Rayol, Juiz de 
Di ret~o em exercício da Coma1 ca de Maca pá- 2.11 

Circuscrição - Capital do Territ\'>rio Fede ral do 
Amapá, na fo rma da lei, etc ... 

Faz saber aos que o presente Edital com o 
prazo de 30 (trinta ) dias virem ou dele noti:cti~ 
tiverem, que o Departamento Nacional d~ Estrsdas 
de Rodãge'm (DNER), copforme c:Wlpósito efetivadb 
MS ~utos de deseprOplliação amigáveJ n.0 431, à 
dispos~ção dEste Juízo, rio valo11 de Cr$ 4.631',00 
(qua.tro mil, seiscentos e trinta e um cruzeiros), 
para fins de imissão cbe posse e homolbga.ção de 
a,corrlo e de aj.udicação de tiem, à referida Autar~ 
quila F.ederBII, pagaooo edro est:la quantia do '!Jtular 
do domf,nio útii, Francisco Rodrigues Dutra, bra
sileiro, casado, agricultor, domici.lilldo e res)dl'nte 
na ilJcâlidade de Pedr81 Branca, Mun1cíp\o de Ma
oopá , 8 título de indeniz?,ção pelas benfeitorias e 
pelos direitas de posse sobre uma área de 500 x 
80m ou• S'eja , 40.000 m 2, que d.etem m.ans.P e paci
ficamente , na loc'alidade de Peldna BI18nóa, Muni
<'ipio e Comarta de Maca pá, à maz1gem da Rodov,a . 
Assim , ficam cientes os terceiros intere~sados. de 
que tem o prazo dP. 30 (trinta.) dias, a contar da 
publicação deste Ectital no Di~ rio Oficial, para 
oferecerem qualquer impugnaçã'b ou habilitarem 
digeitos ou créditos. ria forma do § 1°. 'do alft'. 18, 
do Decreto-Fei n.0 512, de 21.03'.1969, cie'ntes tam
bém de ql..!e este Juízo fun,oiena à Alv. Amazona·s , 
n.0 26, bairro central, nestla Capital. Dado e pas
sado nesta cidade de Macapâ, aos dezesseis àit:~s 

I do mês l)e fevereiro do ano de m)l 'n'mfecento~ e 
·setenta e 'oito. Eu Legrujro Ma~ues Alberto, Es
crevente Jul'8mentado, no impedimento do Titular, 
o subsCIPevi. 

Be.~amim Lis'boa Rayol 
Juiz de Direito em exerrcicio 

P1·efeitura Municipal de ~Macapá 

DECRETO Nº 38/78-f\'MlM 
Dec!lara de utilidade pública, para fth1 
de desapropriação, uma. área de tern!l, 
situada no perímet,ro urbano de Ms.cap{!, 
com benfe~todss, de~tdnada à execução 
de planos de urbanização. 

O Prefeito Mtifficipro de Maca{:6, usando daill 
aMibuições qu~ lhe sãp conferildas pelo in<fso XlV, 
do art. 34 d~ Lei n.0 6.448, de 11 de. outubro de 
19771 combinado oom o aTt. 5.0 , alínea «if», e art. 
6.0 , do D'ecr,eto-le! n.0 3.365, de 21 de junho d~ 
1941, alterado pela Lei n .0 2.786, lt}te 21 de maio 
de 195(), 
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DECRETA: 

Art. 1.0 - .E: declarada de utilidade pública, 
par-a :ffins dE'! d,esaprppriaçâo, uma área de 3.300m2 
(três mil e trezentos metros quadrados), situada no 
perimetro urbano de Macapã, ins ~rida na Z0na do 
r:omercio, com ed:fficaÇÕ€S p~ntencentes aos Senho
res Maurício Gamachi e Frut'uooo G. Leão, cujo~ 
lotes são respectivamE"nte, 5 e e. 

A r&. 2°. - A área referi<d•a no a otigo ante.r!oP 
tem forma de poligono ir.regular , c!om as seg'uin'tes 
caiiaC't<:risticas e c\Jnfronta·ções: esta localizada na 
quedra 61 ,' Setor 02, limita-se ao Norte com a avelnida 
Henrdque Galúcio, por onde tted'e 64.0Ctn (&essenta 
e qua~ro metro); ao Sul com a Rua Rio Maracá, 
medindo 47 ,00m (quarenta e sete mdros ); a U:lste 
com a Rua Sãv josé, c'uja metragtm á de 60,00m 
(sessenta metros); e a Oeste com os lotes 3 e 8, por 
oride mede OO,OOm (~e ssenta metros) . 

Art. 4 . .o - A Prefeibura Municipal de Mlacapá, 
através do Depa-rtamen~o de DesenvolvimEn'to Ur,.. 
bart:>, promoverá a d~sapropriação d& áflea melncio
nada no art\lgo precedente de que trata este De
creto, n& for ma da Jeg.islaçã<i> em vigor. 

Art. 5. 0 
- N.os bermos do art. 15 do Decteto

lei n°. 3.36~, ele 21 de junho de 1941, nndificado 
pela Lei n°. 2.786, de 21 de mai<• de 1~56, a d~a 
propriação á declarada de caráter u.rgente para 
efeito de 6mediata imissão na posse. 

Art. 6.0 - Revogam -se as disposições em con
tr'àrio. 

D~!te Oiência , Regjstre-se e Publíque-se. 

Palácio 31 de maqço, 15 de fevereiro de 1976. 

C~eiton Figueirecto de Azevedo 
Prefeito Municipa~ de Macapá 

Joaquim Félix da s;lva 
Dtretor da Coordenadoria Imobiliária 

Decreto no 39/'78-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, ueoan<io das atri
buições que lhe são c~!er+das por lei, 

DECRETA : 

Art. 1.0 - Tornar ~em efe-i~o o Decre~b n•,0 08/7tJ
PMM, de 25 'de lte'vereiro de 1976, que ~cl9rou de u-tiUda
.je pública, p!l!l'a fins de desaPTOPriação, uma área l:ltbene, 
com benfeitorias, destinada à eonstnução do prétdlo da 
Companhkl Brasileira de Allmeotos - COBAL. 

Art. 22 - !l.ste Decreto entrat"é em vigt>r na d11ta 
de sua asatna,t.ura, revog~adas as disposições em contrér!o. 

~-ae c ·iênc·la, Registre-te e Pub11que•se. 

Palácio 31 de Março, 15 de fevereiro de 1978. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

JoaQ~m ~llx da SOva 
Dltfltor da ~ordeABdorla Imobiliírioa 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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--------~---------------------
Prefeitura Municipal de Mazagão 

Plano de Aplicação da Taxa Rodoviária Única. 

Sa~do do Exenctcio de 1'977 

3000.00 - Despesas Correntes 
3100.00 - Despe~ <\e Custeio 
312·0.~ - Material cloe Consumo 
3·130.00 - Serviços deTerceiros 
4000.00 - Despesas de Caf>ital 
4\100.00 - Investimentos 
4110.00 - Obras Públicas 

- Ampliação e Conse~ 
vação de vias Urbanas 

TOTAL 

1tQ.OO O,OO 
18.65 1,6R 28.651 ,6R 

66.853 ,92 66.853,9.2 
95.5Ó5,60 

Importa o present e Plano de Aplicação a quan · 
tia de Cr$ 95.505.60 (noventa e dnoo mil, qrnnhel1-
tos e cinco aruze•iros e sessenta centavos) 

Mazagão, 02 de fevere ico de 1978 

&tilásio Pedro de Uma Ferreira 
Prefeito 

Lucivaldo de Sou za Dias 
D~re~o r de Finan Ç}Bs 

Poder Judlckhio 

Justiça do Trabalho da 8ª Região 

Junta de ConciLiação e Julgamento de Macapá 

Edital de N otificaçâo 
(P razo de 5 dü~s~ 

P elo prllse-nte Edital ficu Notifi cadl> Luiz Soares 
da Costa, atualmer\te em lugar ipcerto e não sa
bido, rec-lamante nos a.utos d~ proces<>o nº 823/ 75 
em que é reclamado Milton Cii-~valho Silva, de que 
d'e.verâ se mani.Sester, na Secretaria da Junta , sobre 
â. G~rtidãt> de fiB>. 63. cujo teor. é o ~eguinte: «Cer
tifico para os dev,idos fins, que em curnprirr.ento 
ao despacho de fls. 63 destes outos, me dirigil ao 
Armazém indicado pelo recl~mante e fui infor
mado pelo pr.opdetârio de qu e não co,nhece o exe
cutado, .s·r. :Miilton1 Carvalho Silva». 

SecretatDia da Junta de <SondHação e Julga
mento de Macapá, 24 de fevereiro de i 978. 

lDuton Ramos 
Direbor de Secretaria 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterio11) 

Art. 411 - Compete à Diretoria: 

a) Admi;nistrar o círculo, de acordo com este 
Estatuto e as deliberações da Ass€mbléis ; 

b) Velar pela fiel observância d-as dispo~ções 
'estetut~ias; 

c) Elaborar o ~gi'mento Int~no e os Regub
mentos necessários aos Deparbementos, Carteiras e 
Sêrvi~s mantidos pelo Oirc:u1o, submeterrd~os ~ 
Conselho Consultivo; 

~ Autorizar despesav extra-o~çame'ntáms; 
e) Criar caorgo1 ou funçõe1 neaess.érias ao) 

serviços gnais da rnti~de, fixehdo os repectivos 
vebcimernos ; 

i) Decd<Ur sàbre os pedi~os de lic~nça ou de
missoo oo quadro 'odal; 

Continua no pró~dmo f\Úmero 


	

